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Peklo vzniklo jedinou vetou: Non serviam!
Nebudem slúžiť!
V živote sú len dve cesty - cesta pýchy a cesta pokory. Na konci cesty
pýchy ťa čaká nenávisť voči Bohu, ľuďom a sebe samému. A skončíš v pekle.
Na konci cesty pokory ťa čaká láska: láska k Bohu, k ľudom a k sebe
samému. Budeš v nebi.
Ak by sme sa vrátili na začiatok, koho stvoril Pán Boh? Anjelov. Prvý a
najkrajší z nich sa volal Lucifer. Ten, ktorý nosí svetlo. Mohli by sme to
preložiť i ako svetlonos. A tohto anjela, najkrajšieho zo všetkých, Pán Boh
zdvihol hore. Bol prvý, prvý zo všetkých.
Pozor na to! Ak ťa dvihnú hore a dostaneš funkciu, dostávaš aj úrad.
Možno sa staneš inžinierom, doktorom, magistrom, dajú ti aj úrad. Niekto ťa
pochváli, dajú ti diplom, vyzdvihnú ťa. Tam nie je bodka, tam je križovatka.
Buď sa z tohto vrcholu vyberieš po ceste pýchy alebo po ceste pokory.
Aj Lucifer vedel, že tam nie je bodka. Čo si vybral? Cestu pýchy.
Chlapci sa ma často pýtajú: Farár, ako vzniklo peklo? Peklo vzniklo
jedinou vetou: Non serviam. Nebudem slúžiť! Lucifer bol vyzdvihnutý,
uvedomil si svoju moc. Mne nech sa klaňajú, ja som najvyššie, ja som prvý,
mne nech slúžia!
Tak je to s každým pyšným človekom. Či si biskup, farár, rehoľná sestra,
kňaz, kardinál, otec alebo matka. Z najvyššieho miesta poletíš celkom dole.
Pozrite sa, kto prišiel na jeho miesto? Kto má hneď po Bohu najvyššie
postavenie? Panna Mária. A tu máme odpoveď, prečo tak diabol zúri voči
všetkému mariánskemu. Pán Boh stvoril všetkých ľudí, aj ženy, takto
podpichujem naše dievčatá. A naraz ukázal na jedno z nich: ,,Ty, poď sem!“

,,Ja?“

Dvanásť krokov Anonymných alkoholikov:

,,Áno, ty. Budeš Božia matka.“
Pán Boh ju zodvihol celkom hore, na vrchol. Panna Mária si
uvedomovala svoju funkciu, svoju úlohu, svoje postavenie. Tiež si
uvedomila, rovnako ako Lucifer, že má byť prvá zo všetkých ľudí. A tiež
mala na výber: cestu pokory alebo cestu pýchy.
Čo si vybrala Božia matka? Cestu pokory. Pozrite na to ako odlišne:
Lucifer povedal: ,,Non serviam.“ Panna Mária hovorí: ,,Hľa, služobnica,
Pána. Chcem slúžiť.“ Ona nielen rozprávala, ale i skutočne slúžila. Išla 130
km k Alžbete, to je približne od nás z Popradu do Žiliny. Peši, neboli žiadne
vlaky, autobusy ani bicykle.
Ona nám to krásne ukazuje: Cesta pýchy je slúžiť mne. Cesta pokory
znamená: Ukážte mi, kde mám slúžiť.

Si bezdomovec a chceš peniaze? Mám, ale nedám!
Ak chceš piť, nie u mňa. Ak máš na alkohol, máš aj na stravu, oblečenie,
ubytovanie i hotel. Kúp si hotel. Keď odo mňa pýtajú chlapci bezdomovci
peniaze, nikdy ich nedám.
Aj dnes si odo mňa jeden vypýtal a povedal som mu, že nedám. Mám, ale
nedám. Neklamem mu, ja mám, ale nedám.
Prečo?
Tie peniaze ti pretečú. Skvapalníš ich. Nedávajte im peniaze, môžete im
dať jesť, pošlite ich ku mne. Spravíte lepšie. Ja ich nevyhľadávam, ale
nechám ich, aby oni prišli za mnou. Je to podmienka: On sám musí prísť ku
mne.
Prečo?
Dám mu prekonateľnú prekážku. Ak ju prekoná, myslí to vážne. Chce sa
obrátiť. Ak ju neprekoná, kecá. Neverím na slová, verím na skutky. Poď,
urob!
U nás nesmie byť žiadny alkohol, žiadny trestný čin a každý musí
pracovať podľa svojich možností a schopností.

Tu sú kroky, ktoré sme urobili a ktoré sú navrhnuté ako program
uzdravenia:
1. Priznali sme svoju bezmocnosť nad alkoholom – naše životy sa
stali neovládateľnými.
2. Dospeli sme k viere, že len Sila väčšia ako naša obnoví naše
duševné zdravie.
3. Rozhodli sme sa, že odovzdáme svoju vôľu a svoj život do
opatery Boha, tak ako ho my chápeme.
4. Urobili sme dôkladnú a nebojácnu morálnu inventúru samých
seba.
5. Priznali sme Bohu, samým sebe a inej ľudskej bytosti presnú
povahu svojich chýb.
6. Boli sme úplne pripravení nechať Boha odstrániť všetky naše
charakterové chyby.
7. Pokorne sme ho požiadali, aby odstránil naše nedostatky.
8. Spísali sme zoznam ľudí, ktorým sme ublížili, a boli sme
ochotní to napraviť.
9. Urobili sme nápravu vo všetkých prípadoch, kedy to bolo
možné, okrem prípadov, kedy by im alebo iným naše konanie
uškodilo.
10. Pokračovali sme v našej osobnej inventúre a keď sme urobili
chybu, ihneď sme to priznali.
11. Pomocou modlitby a meditácie sme zdokonalili svoj vedomý
styk s Bohom, tak ako Ho my chápeme, a prosili sme ho len
o to, aby sme spoznali jeho vôľu a mali silu ju uskutočniť.
12. Výsledkom týchto krokov bolo, že sme sa duchovne prebudili
a usilovali sme sa odovzdávať toto posolstvo ostatným
alkoholikom a uplatňovať tieto princípy v každej našej činnosti.
(AA, 1996)

